Rada Mieiska
w Łabiszvni«

PROTOKÓŁ NR 111/10
z IM sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie
z dnia 29 grudnia 2010 r.

III sesja Rady Miejskiej w Łabiszynie została zwołana zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym.
Przewodniczący obrad: Pani Teresa Paliwoda
Sekretarz obrad: Ewa Gołata
Czas trwania sesji: od godziny 13,00 do godziny 15,00.
Obecni Radni wg załączonej listy obecności.
1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Otwarcia iii sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie dokonała Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Łabiszynie Radna Teresa Paliwoda, witając radnych i zaproszonych gości:
1. Pana Jacka Idziego Kaczmarka - Burmistrza Łabiszyna
2. Panią Teresę Radziędę - Sekretarza Gminy Łabiszyn
3. Pana Bogusława Szymczaka - Radcę Prawnego Urzędu Miejskiego w
Łabiszynie.
4. Pana Stanisława Pogla - Radnego Rady Powiatu w Żninie
oraz przedstawicieli prasy lokalnej.
2. St.vierdzer.ie ąuorum i wybór sekretarza obrad.
Przewodnicząca obrad Radna Teresa Paliwoda oświadczyła, iż zgodnie z listą
obecności, w obradach III sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi quorum
pozwalające na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Na sekretarza obrad zaproponowała Panią Ewę Gołatę.
Innych kandydatur nie zgłoszono.
Rada Miejska jednogłośnie na sekretarza obrad sesji wybrała Paniat Ewę Gołatę.
3. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Radna Teresa Paliwoda wnioskowała o wprowadzenie do
porządku obrad pkt 7h. tj. projektu uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia urnowy dzierżawy na okres dłuższy
niż 3 lata.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek uzasadnił konieczność wprowadzenia do
porządku obrad sesji, niniejszego projektu uchwały. Po wstępnych uzgodnieniach z
przedstawicielem firmy z Czarnkowa, zajmującej się przechowywaniem bezdomnych psów
zaproponowano, ażeby na naszym terenie powstał punkt adopcyjny i prowadziłaby ta sarna
firma w Czarnkowa. Firma ta, zainwestowałaby w urządzenie takiego punktu, który miałby
być pod zarządem tej firmy 10 lat. W związku z powyższym, że Burmistrz może podpisać
umowę dzierżawy na 3 lata, w tym zakresie jest niezbędna uchwała Rady Miejskiej.
Urządzenie punktu adopcyjnego dla bezdomnych psów na naszym terenie, spowodowałoby
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zmniejszenie kosztów przez Gminę o 25.000 zł. Wydzierżawiając teren o powierzchni 1000
m2, czynsz dzierżawny wyniósłby 2.200 zł miesięcznie.
Nie wniesiono innych uwag do porządku obrad.
Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad III sesji Rady
Miejskiej w Łabiszynie wraz z wniesioną poprawką.

4. Przyjęcie protokółu z obrad l i II sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Radni nie wnieśli uwag do protokółu Nr 1/10 z dnia 01 grudnia 2010 i protokółu
Nr 11/10 z dnia 06 grudnia 2010 r. sesji Rady Miejskiej, przyjmując je jednogłośnie.
5. Sprawozdanie Burmistrza Łabiszyna z realizacji uchwał i działalności
między sesjami Rady Miejskiej w Łabiszynie.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek poinformował;
- uchwały podjęte na poprzednich sesjach zostały przyjęte i przekazane
stosownym organom nadzorczym. Wszystkie zostały zaakceptowane i
wprowadzone w życie,
- ze względu na warunki atmosferyczne wstrzymano prace zewnętrzne
(kontynuacje ul. Długiej, pozostał niewiele odcinek do zakończenia),
- na dzień dzisiejszy szacunkowy koszt akcji zima przekroczył 200.000 zł. Zadanie
w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych (odśnieżanie i zwalczanie
gołoledzi) na terenie miasta i gminy Łabiszyn, Gmina realizuje w oparciu o
wygrany przetarg przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowo Transportowe z siedzibą w Smerzynie. Dodatkowo podpisano 7 umów z drobnymi
przedsiębiorcami na odśnieżanie mniejszych terenów.
- w dniu wczorajszym została podpisana w Urzędzie Marszałkowskim umowa na
wcześniej wspomnianą kwotę ok. 2.200.000 zł dotyczącą zwrotu na poniesioną
inwestycję - kanalizacja sanitarna Nowy Rynek. Obecnie należy złożyć wniosek o
płatność. Jest szansa, że w miesiącu lutym 2011 r., te środki do Gminy wpłyną.
Radny Andrzej Hłond wyraził zdziwienie tak wysoką kwotą wydaną na
odśnieżanie. Wobec czego zadał pytanie - czy jest to monitorowane jeżeli chodzi
o ilość pracy, wykorzystanie poszczególnego sprzętu, czy pracownicy
odpowiedzialni odbierają te prace, ponieważ praca sprzętu jest bardzo droga.
Zwrócił się do Burmistrza Łabiszyna z prośbą, ażeby na następne sesje,
przedmiotowe sprawozdanie przygotowywać na piśmie.
Burmistrz Łabiszyna wyjaśnił, że w środowiskach wiejskich, za odśnieżanie
odpowiedzialni są sołtysi, którzy potwierdzają każdorazowy pobyt sprzętu na ich
terenie. W Urzędzie dwóch pracowników referatu inwestycyjnego kontroluje na
bieżąco prace na terenie miasta.
Dodał, że jest to początek zimy, a więc staramy się oszczędzać. Uważa, że na
dzień dzisiejszy nie rna potrzeby użycia soii do posypywania ulic, jak również
wywozu śniegu z rynku.
W odniesieniu do sprawozdania, oświadczył, że na następną sesję będzie ono
przygotowane na piśmie.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniem - czy drobni przedsiębiorcy,
którzy realizują prace odśnieżające, pobierają kwoty zbliżone do tych, które

wygrała firma w przetargu? Stwierdził, że te drogi są dobrze odśnieżone.
Przyznał, że zapewne, ta „akcja zima", tak jak poprzednia, będzie kosztowała
Grninę dość dużo.
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że jest różnica ok.20 zł na korzyść tego, który
wygrał w przetargu.
Nie zgłoszono innych uwag.
Sprawozdanie zostało przyjęte do wiadomości.
6. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.
Wnioski i interpelacji zgłosili Radni w następujących sprawach:
Radny Wiesław Kubkowski wnioskował o:
- przycięcie końcówek gałęzi na drzewach rosnących przy ul. Nowy Rynek
(pierzeja zachodnia).
- kto i diaczego postawił na pewnym odcinku ui. Mickiewicza znak „zakaz
parkowania"?
- konieczności odśnieżenie chodnika przy drodze wojewódzkiej na odcinku od
Dworca PKS do ul. Bydgoskiej.
Radny Henryk Buczkowski wyraził zadowolenie, że na dzisiejszej sesji
uczestniczy Radny Powiatu Stanisław Pogiel. Do Radnego skierował wniosek
dotyczący dróg powiatowych i wojewódzkich. Wnioskował o posypanie solą drogi
wojewódzkiej Łabiszyn-Żnin.
Powiedział, że na wyjeździe ze Żnin w kierunku Ostrowca (przy Stadionie)
zrobiono chodnik. To spowodowało zwężenie się drogi powiatowej. Powstało
zagrożenie komunikacyjne, ponieważ po drogiej stronie drogi jest dość wysoka
skarpa. Wobec powyższego wnioskował o postawienie na tym odcinku, barierek
zabezpieczających. Zwrócił się z prośbą o przedstawienie tego wniosku na
Radzie Powiatu.
Radny Ryszard Latowski wnioskował o :
- wycinkę krzaków przy drogach gminnych,
- uzupełnienia punktów świetlnych w niektórych miejscowościach,
- pomimo monitów do Zakładu Energetycznego, przez miesiąc nie świecą się
Sarnpy na Wyrębie.
Radny Henryk Buczkowski poparł wniosek Radnego Latowskiego w sprawie
oświetlenia. W Ojrzanowie na łuku drogi powiatowej, już od pół roku nie świeci
lampa. Gmina płaci za konserwację do Eneąa nie można doprosić się o naprawę.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda powiedziała, że zgłosiła
podobny wniosek Kierownikowi Referatu Inwestycji i w ciągu dwóch tygodni ElsfA
usunęła usterkę.
Radna Agnieszka Kupis wnioskowała o usunięcie iodu lub posypanie piaskiem
odcinka drogi powiatowej w Łabiszynie Wsi przy nieruchomości p. Borkowskich.
Istniejący stan stwarza zagrożenie przy wymijaniu się dwóch samochodów.
Radny Leszek Stosik wnioskował o wycięcie krzaków na łuku drogi gminnej w
Nowym Dąbiu (na odcinku od szkoły do bloku mieszkalnego).

7. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a. zmiany uchwały nr XXX/234/200S Rady Miejskiej w Łabiszynie z dnia
30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łabiszyn
na 2010 rok.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę.
b. uchwalenie budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek
Powiedział, że jest to jedna z najważniejszych uchwał w roku.
Po stronie wydatków i dochodów zbliżamy się do kwoty 30.000.000 zł. Na
wydatki inwestycyjne planuje się ok. 7.000.000 zł.
Budżet roku 2011, to budżet deficytowy, dlatego też planowane jest w
trakcie roku zaciągnięcie kredytu na poziomie 2.460.000 zł. Ten kredyt ma
być wydatkowany na pokrycie planowanego deficytu 1.400.000 zł i na
spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań kredytowych. Jak również
planujemy podpisać umowę z Bankiem Spółdzielczym na tzw. debet w
rachunku bieżącym na kwotę 500.000 zł.
Wszystkie inne elementy zawarte w uchwale wynikają z ustaw - dotacje,
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, rozliczenia dochodów z
korzystania przez podmioty zewnętrzne z naszych samochodów.
Następnie Burmistrz omówił § 12 uchwały dotyczący upoważnienia
Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz spłat zobowiązań z
tego tytułu. Na rok 2011 zaplanowano dwie rezerwy: rezerwę ogólną i
rezerwę kryzysową. Rezerwa ogólna, to kwota 290.000 zł. Jest to dość
duża kwota, ale jak zostało to przedstawiane na Komisjach, nasza Gmina
nie zaplanowała na rok 2011 funduszu sołeckiego, ze względu na
trudności w wydatkowaniu tych środków w 2010 roku. Dlatego też,
planujemy wrócić do sytuacji jaka była w latach poprzednich. Każde
sołectwo będzie miało możliwość skorzystania ze środków budżetu gminy
na indywidualny uzasadniony wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej z zebrania
wiejskiego. Oczywiście w zakresie możliwości Gminy.
Największe wpływy do naszego budżetu są z subwencji i dotacji na kwotę
11.602.690,- zł. w tym: subwencja oświatowa - 7.861.427,- zł. (w
stosunku do tegorocznej jest o 400.000,- zł. większa), subwencja
równoważąca 214.898,- zł ( na tym samym poziomie) i subwencja
wyrównawcza 3.526.365,- zł. ( o 600.000,- zł. mniejsza niż w tym roku).
Zaplanowano o 350.000 zł. większe wpływy z udziału w podatku
dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie jest od faktycznych
dochodów mieszkańców Gminy.
Duża dotacja w kwocie 3.926.900,- zł. jest na pomoc społeczną z Urzędu
Wojewódzkiego jako pochodna z budżetu państwa. W ciągu roku ta kwota
jest weryfikowana.
Zadawalające jest to, że w przyszłym roku do budżetu Gminy na wpłynąć
ok. 6.000.000 zł środków zewnętrznych - unijnych, ministerialnych,
marszałkowskich, na zadania inwestycyjne.

Przypomniał, że Gmina ma już zagwarantowaną kwotę 3.100.000 zł. na
wodociąg we Władysławowie. Kwotę 2.200.000 zł jako refundacja za
kanalizację, przeznaczona będzie na inwestycje. Gmina zgłosiła się do
programu „Orlik" przy Zespole Szkół w Lubostroniu. Na to zadanie,
szacujemy poziom dotacji na kwotę 660.000 zł. Ponadto mamy
zagwarantowane środki z Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa na
realizację zbiornika retencyjnego w Lubostroniu oraz zgłosiliśmy się do
projektu placu zabaw na wyspie w Łabiszynie i aktualnie jest w
opracowaniu kontynuacja prac rewitalizacyjnych na wyspie.
Z naszych wpływów podatkowych na rok 2011, to są wpływy ok. 3.000.000
zł. Nie planujemy zbyt wygórowanych kwot jeżeli chodzi o wpływy ze
sprzedaży mienia komunalnego i opłaty eksploatacyjnej.
Następnie Burmistrz Łabiszyna omówił stronę wydatkową.
W budżecie najwięcej przeznacza się na oświatę - 10.140.620 zł. w tym z
budżetu gminy 2.660.082 zł., na opiekę społeczną - 4.620.300 zł. W
większości są to środki od Wojewody na zadania ustawowe. Z budżetu
gminy planujemy przekazać 720.000,- zł. na wypłaty zasiłków, utrzymanie
MOPS w Łabiszynie oraz utrzymanie naszych mieszkańców w Domach
Pomocy Społecznej. Partycypowanie (w 40%) w dożywianiu uczniów
(ok.400) w szkołach. Na zadania inwestycyjne planuje się wydać np. w
dziale inwestycyjnym ok. 5.000.000 zł. (wodociąg we Władysławowie,
modernizacja Stacji Ujęcia Wody w Nowym Dąbiu i budowa zbiornika
retencyjnego w Lubostroniu.
Planuje się kontynuację modernizacji ul. Działkowej, Szerokiej, Sportowej i
Nowego Rynku (pierzeja południowa) oraz konserwację dróg na wsiach
(utwardzanie asfaltem lub grysem).
Planowa jest modernizacja drogi w Jabłowie na odcinku 2.300 m. Gmina
jest w porozumieniu z dworna podmiotami. Do Gminy Szubin należy
odcinek 300 m. Jest akceptacja ze strony Burmistrza Szubina o
partycypację tego odcinku. Właściciel firmy „Bekon" też planuje przekazać
na to zadanie 100.000 zł.
W budżecie zaplanowano środki na budowę „Orlika" przy Zespole Szkół w
Lubostroniu (podobny jak w Łabiszynie). Przy realizacji tej inwestycji jest
możliwość obniżenia kosztów, gdyż przy sali gimnastycznej jest stosowne
zaplecze socjalne. To skutkuje tym, że za zgodą Ministra możemy
zmniejszyć ilość kontenerów.
Planujemy kontynuacje prac remontowych placówek oświatowych.
Priorytet jest w Szkole Podstawowej przy ul. Poznańskiej ( zaplanowano
150.000 zł).
Zabezpieczono środki na funkcjonowanie wszystkich jednostek
organizacyjnych, stowarzyszeń, jednostek kultury i sportu.
Następstwem kontroli RIO jest zmiana sposobu dotowania jednostek
sportowych, dlatego też w dalszej części sesji jest przedstawiona uchwała
w tym zakresie.
Następnie Burmistrz szczegółowo omówił załącznik inwestycyjny.
Powiedział, że kwoty kosztorysowe na pewno zmienią się (zmniejszą) po
przetargu.
Zadanie dotyczące kładki na kanale noteckim, zamierza się rozpocząć w
2011 r. przygotowaniem dokumentacji. Realizacja planowana jest w 2012r.
Projekt budżetu na 2011 rok otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy z pewnymi uwagami, które zostały
poprawione i uwzględnione.
Burmistrz Łabiszyna podsumowując, podzielił się refleksją mówiąc, że ten
budżet - powyborczy, będzie lepszy od budżetu w roku wyborczym.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda podziękowała
Burmistrzowi Łabiszyna za szczegółowe omówienie projektu budżetu i
otworzyła dyskusję nad przedstawionym materiałem.
Głos w dyskusji na temat projektu budżetu na 2011 rok, zabrali Radni:
Radny Andrzej Hłond podał dla porównania, że w roku 2010 na inwestycje
wydano 1.700.000 zł. natomiast w 2011 roku planuje się ok. 7.000.000 zł.
Jest to -dość znaczny postęp. Przyznał, że ten budżet jest faktycznie
lepszy od obecnego. Bardzo dobrze się stało, że nie wzięto w tym roku
kredytu na inwestycje. Jest to dobre rozwiązanie i odpowiednia
perspektywa myślenia naprzód.
Dwanaście zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2011 rok, robi
wrażenie z czego ok. 6.000.000 zł. środków zewnętrznych. Jest to
optymistyczne jeżeli chodzi o ten budżet. Tutaj należą się podziękowania
wszystkim pracownikom współpracującym z Urzędem Marszałkowskim w
zakresie przygotowywanie projektów. Przyznał, że przez pewien czas nie
było tych środków, teraz przyszedł taki rok i należy z tego korzystać i
Z przedstawionych zadań inwestycyjnych jest również budowa „Orlika w
Lubostroniu". Nie ukrywa satysfakcji, że udało się wspólnie na komisjach i
sesjach, oddać do użytku pierwszy „Orlik" w Łabiszynie. Obecnie można
myśleć o Lubostroniu. To dobrze świadczy o nas.
Poinformował, że po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi możliwości
dofinansowania zadania „Orlik", może zwiększyć się dotacja dla Gmin,
które mają wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca
wyższy niż 1.000 zł. Po sprawdzeniu, w naszej Gminie jest 750 zł. na
mieszkańca. Do tej pory było, że 1/3 kosztów dofinansowuje Urząd
Marszałkowski, 1/3 Minister Sportu i 1/3 Gmina. Jeżeii by się to
sprawdziło, to dostalibyśmy 47% z Ministerstwa Sportu 1/3 od Marszałka,
a nas kosztowałoby ok. 200.000 zł. Okaże się, czy te zapowiedzi się
sprawdzą.
Z zadowoleniem przyjął zaplanowane w budżecie zadania takie jak:
modernizacje dróg w mieście i na wsi, remont szkoły na ul. Poznańskiej
(150.000 zł), remont Przedszkola (80.000 zł). Ma również nadzieję, że po
przetargu kwoty te będą niższe i za te pieniądze można będzie jeszcze
coś zrealizować. Jest na pewno dobra perspektywa na ten rok. Powtórzył
jeszcze raz co mówił wcześniej, że kredyty należy brać, ale tylko na
inwestycje.
W odniesieniu do opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej to przyznał, że
jest pozytywna, chociaż faktycznie jest kilka uwag, które zostały
skorygowane.
Życzył sobie i wszystkim, żeby kolejne lata były na tym poziomie
inwestycyjnym.
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi Kaczmarek powiedział, że Gmina ma
problem z płynnością finansową. Zostały zapłacone wszystkie inwestycje,
które zaplanowano na ten rok, łącznie z „Orlikiem". Perspektywa roku
2011 wygląda inaczej. Uporządkować trzeba będzie kwestię oświaty. Do
oświaty z budżetu Gminy dokładamy 1.000.000 zł. Poinformował, że
odbyło się spotkanie z dyrektorami szkół. Są pewne możliwości
zmniejszenia tych nakładów. Jeszcze parę lat temu mieściliśmy się w
subwencji, jeżeli chodzi o szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne i wtedy
można było dołożyć do remontów. Natomiast gorzej jest gdy Gmina, rnusi
dokładać do podstawowego funkcjonowania. Skutek zmian, może być

widoczny dopiero w 2012 roku. Wydatki można obniżyć w granicach
400.000 zł, przy zmniejszeniu ilości oddziałów. Jednakże należy mieć na
uwadze, że przy pozostawieniu nauczycieli na samych etatach, może
wystąpić na koniec roku konieczność dopłaty im do niezbędnego
minimum, zgodnie z prawem. Należy to monitorować.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniem dotyczącym
finansowanie drogi w Jabłowie - czy w planie budżetu są ujęte środki,
które mają być pozyskane z Gminy Szubin i od właściciela firmy „Bekon"?
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że po stronie dochodowej tych środków
nie ma. Obecnie prowadzone są rozmowy i zapewnienia stron. Firma
„Bekon" zagwarantowała dofinansowanie w wysokości 100.000 zł. Po
przetargu okaże się jaki będzie koszt i wówczas Gmina Szubin
zrekompensuje budowę 300 m odcinka tej drogi.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda poinformowała, że
projekt budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok, szczegółowo był omawiany
na komisjach. Powiedziała, że plan jest ambitny i należy życzyć, żeby ten
budżet był zrealizowany.
Nie zgłoszono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy Łabiszyn na 2011 rok.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda ogłosiła 5-minutową
przerwę w obradach sesji Rady Miejskiej.
Radny Mieczysław Ruszkowski opuścił salę obrad.
c. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łabiszyn na
lata 2011-2016
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Nowa ustawa o finansach publicznych zobowiązuje od przyszłego roku
wszystkie Gminy do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy. To rna być prognoza w zakresie dochodów, wydatków,
zobowiązań, kredytów i zadań inwestycyjnych. Jest to prognoza zjawisk
finansowych jakie mają mieć miejsce w zakresie budżetu danej jednostki.
Jak sama nazwa wskazuje, jest to prognoza. Po przetargach w zakresie
inwestycji, kwoty będą inne, a więc będzie to zmieniane. Nie wiemy jakie
będą zobowiązania, wpływy budżetowe, jaki będzie poziom gospodarczy
kraju, żeby tą prognozę zrealizować w rzeczywistości. W marcu 2011 roku,
gdy otrzymamy wysokość dotacji, ten materiał może już ulec pewnej
modyfikacji. Wieloletnia Prognoza Finansowa uzyskała pozytywną opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Mieczysław Ruszkowski nieobecny
podczas głosowania) podjęła uchwałę.

d. utworzenia rachunku dochodów własnych w oświatowej jednostce
budżetowej
Projekt uchwały zarekomendował
Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek
Kaczmarek.
Przy Miejskim Zespole Oświaty w Łabiszynie mamy dochody wynikające z
wynajmu naszych busów przez jednostki zewnętrzne. W związku z tym
powinien być dodatkowy rachunek, na którym będzie prowadzona cała
obsługa wynajmu.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniem, czy Gmina ma
dochód tylko z wynajmu busa, czy np. z wynajmu pomieszczeń?
Burmistrz Łabiszyna odpowiedział, że tylko z wynajmu busa (kwota 50.000
zł). Nasze placówki oświatowe nie realizują wynajmu.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Mieczysław Ruszkowski nieobecny
podczas głosowania) podjęła uchwałę.
e. określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy
Łabiszyn w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
Projekt uchwały zarekomendowała
Radzięda.

Sekretarz

Gminy

Pani

Teresa

Projekt uchwały wynika z wprowadzenia w życie przepisów ustawy o
sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. na podstawie której, przestały
obowiązywać ustawy o kulturze fizycznej oraz o sporcie kwalifikowanym.
Ustawa nałożyła na organ stanowiący określenie warunków oraz trybu
finansowania zadań własnych gminy w zakresie sprzyjania rozwojowi
sportu. Projekt był konsultowany z organizacjami i klubami sportowymi, (w
dniach 06-20.12.2010 r.) ogłoszony był na stronie internetowej. W tym
czasie nie wpłynęła żadna uwaga do tego projektu.
Nie wniesiono uwag do przedstawionego projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Mieczysław Ruszkowski nieobecny
podczas głosowania) podjęła uchwałę.
f. uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Łabiszyn z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek
samorządu terytorialnego
Projekt uchwały zarekomendowała
Radzięda.

Sekretarz

Gminy

Pani

Teresa

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie nastąpiła zmiana, dotycząca podjęcia wieloletniego program
współpracy z organizacjami.
Projekt był konsultowany, umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej
w okresie od 08-22.12.2010 r. Była możliwości wnoszenia opinii na piśmie.

W efekcie przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęła żadna opinia, co do
projektu programu.
Radny Andrzej Hłond zwrócił się z zapytaniem - jak był konsultowany
projekt i w jakim okresie?
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że projekt wieloletniego programu był
ogłoszony na stronie internetowej i w formie pisemnej można było
zgłaszać uwagi w terminie określonym od 08-22.12.2010 r.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Mieczysław Ruszkowski nieobecny
podczas głosowania), podjęła uchwałę.
g. trybu postępowania i zasad udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków.
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami nakłada na gminę
obowiązek określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków. Ponadto jest to jedno z zaleceń
pokontrolnych RIO.
Nie wniesiono uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Mieczysław Ruszkowski nieobecny
podczas głosowania), podjęła uchwałę.
h. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy na okres dłuższy niż 3 lata
Projekt uchwały zarekomendował Burmistrz Łabiszyna Pan Jacek Idzi
Kaczmarek.
Firma z Czarnkowa, z którą Gmina Łabiszyn miała podpisany kontrakt na
odbiór bezdomnych psów, wystąpiła z propozycją współpracy. Zamierza
wydzierżawić od gminy Łabiszyn teren o pow. ok. 1000 rn2 przy
oczyszczalni ścieków w Łabiszynie i utworzyć tam punkt adopcyjny, w
którym mogłyby być przechowywane zwierzęta z okolicy, zanim trafią do
schroniska lub znajdzie się ich właściciel. Obecnie Urząd przeznacza ok.
4.500 zł miesięcznie na schronisko w Czarnkowie i znajdujące się w nim
psy pochodzące z gminy Łabiszyn. W ciągu roku jest od 15-18 psów.
Szacuje się, że dzięki współpracy, Gminie udałoby się zmniejszyć o ok.
25.000 zł koszty przeznaczone na bezdomne psy. Miesięczne wpływy z
tego tytułu do budżetu Gminy Łabiszyn byłyby w wysokości ok. 2.200 zł.
Ponadto jeżeli zmniejszy się ilość psów w schronisku, to jednocześnie
będą niższe koszty ich transportu i utrzymania.
Burmistrz poinformował, że w punkcie adopcyjnym mają być zatrudnione
osoby z gminy Łabiszyn. Jest to teren przy oczyszczalni ścieków, w strefie
przemysłowo-usługowej, więc nie powinno być uwag ze strony

społeczeństwa. Właściciel firmy załatwi wszystkie sprawy formalno-prawne
związane z działalnością punktu adopcyjnego. Przedmiotowy punkt będzie
fiiią schroniska dla zwierząt w Czarnkowie. Równocześnie mogłoby w nim
przebywać ok. 100 zwierząt. Szczegóły będą znane wówczas, gdy firma
uzyska decyzję o warunkach zabudowy.
Burmistrz uważa to za dobre rozwiązanie, gdyż obecnie trudno znaleźć
schronisko, które podpisałoby umowę z gminą na bieżące odławianie
psów i ich przechowywanie. Dzięki tym pianom Gmina Łabiszyn
przedłużyła na kolejny rok z tą firmą umowę, na odbiór bezpańskich
psów.
Radny Andrzej Hłond poparł tą inicjatywę. Zwrócił się z zapytaniem - jaką
kwotę wynegocjonowano za dzierżawę z firmą z Czarnkowa oraz czy
została obciążona kosztami osoba za niedopełnienie obowiązku, której
pies został odwieziony do schroniska?
Burmistrz Łabiszyn odpowiedział, że stawka wynika z działalności
usługowej i wynosi miesięcznie 2,20 zł za 1m2 gruntu. Gmina ponosi
miesięczne koszty odławiania psów, a korekta z rozliczenia finansowego
jest dokonywana w następnym rachunku. Mieszkańcy nie ponoszą
odpowiedzialności.
Radna Agnieszka Kupis zwróciła się z zapytaniem - czy psy w punkcie
adopcyjnym będą czasowo?
Burmistrz Łabiszyn odpowiedział, że jest to schronisko dla przebywania
zwierząt na okres 4-5 dni.
Radny Ryszard Lisiewski, który jest lekarzem weterynarii i prowadzi
lecznicę dla zwierząt powiedział, że niejednokrotnie przygarniał zabłąkane
psy. Dzięki takim działaniom ok. 12 psów rocznie nie trafiło do schroniska,
tylko udało się znaleźć nowych właścicieli dla tych psów. Jest to na pewno
wymierna oszczędność.
Radny Andrzej Hłond jeszcze raz podkreśli, że jest to bardzo dobra rzecz.
Gmina będzie miała rozwiązaną sprawę bezpańskich psów, a dodatkowo
zmniejszą się koszty w tym zakresie.
Radny Wiesław Kubkowski uważa to za dobrą decyzję, bo czasami okres
pobytu psa w schronisku przedłuża się i lepiej jak będzie tu w Łabiszynie,
a nie w Czarnkowie. Zwrócił uwagę, że możemy ponosić koszty odławiania
psów nie tylko z naszej Gminy, ale i z sąsiednich, a więc tym bardziej jest
to dobre, bo na miejscu.
Nie wniesiono innych uwag do projektu uchwały.
Rada Miejska 14 głosami „za" (Radny Mieczysław Ruszkowski nieobecny
podczas głosowania) podjęła uchwałę.
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8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
Odpowiedzi na zgłoszone wnioski i interpelacje udzielił Burmistrz Łabiszyna Pan
Jacek Idzi Kaczmarek.
Wniosek zgłoszony przez Radnego Wiesława Kubkowskiego:
- przycinkę gałęzie drzew na Nowym Rynku oraz w Nowym Dąbiu i Klotyldowie
zostanie ziecona Spółce Wodnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łabiszynie,
- na ul. Mickiewicza znak „zakaz parkowania" postawiła Gmina ponieważ nie mógł
wyjechać wóz asenizacyjny z posesji naprzeciw gdy stały zaparkowane
samochody.
- chodnik przy drodze wojewódzkiej na odcinku od Dworca PKS do ul. Bydgoskiej
zostanie w najbliższym czasie odśnieżony.
Wnioski Radnego Henryka Buczkowskiego i Radnego Ryszarda Latowskiego
dotyczące oświetlenia.
Enea korzysta z przepisu, który mówi o tym, że 15% punktów świetlnych może
być w stanie awaryjnym. W sprawie braku oświetlenia w miejscowości Wyręba,
Gmina zwróci się z wnioskiem o naprawę i włączenia oświetlenia.
Założenie dodatkowych punktów świetlnych, rozpatrzone zostanie po odbyciu
zebrań wiejskich i zasadności ich instalowania. Przypomniał, że w ostatnim czasie
powstało ok. 400 nowych punktów świetlnych na terenie gminy. Ponosimy z tego
tytułu wysokie koszty ok. 36.000 zł miesięcznie.
Radny Powiatowy Stanisław Pogiel podziękował za zaproszenie na sesję. Pogratulował
Burmistrzowi Łabiszyna wyboru i satysfakcjonującego wyniku. Złożył gratulacje Radnym.
Powiedział, że na sześć mandatów na radnego powiatowego z terenu Barcina i
Łabiszyna, tylko jeden mandat przypadł dla Łabiszyna i to on właśnie został wybrany
Radnym Powiatu. Przyznał, że szkoda, że tylko jeden radny, ale będzie się starał zadania
należące do Radnego Powiatowego wykonywać sumiennie i należycie wywiązywać ze
swoich obowiązków.
W odniesieniu do funkcjonowania Starostwa, stwierdził, że nie do końca jest zadowolony
z wyboru, ponieważ Starosta l Przewodniczący Rady Powiatu są z tego samego okręgu
wyborczego. Zdaje sprawę, że w powiecie jest wiele spraw do załatwienie. Przede
wszystkim 17.000.000 zł dług Szpitala w Żninie, remont dróg powiatowych. W budżecie
Powiatu zaplanowano kapitalny remont mostu w Lubostroniu i naprawę drogi powiatowej
Łabiszyn-Władysławowo. Inne zadania realizowane będą w miarę możliwości
finansowych Powiatu.
Zgłoszone na obecnej sesji wnioski w sprawie utrzymania dróg powiatowych, przekaże do
Rady Powiatu celem realizacji.
Na zakończenie przekazał życzenia noworoczne, wszelkiej pomyślności w 2011 roku.
Radny Wiesław Kubkowski zwrócił się z zapytaniami - czy jest wiadomo w jaki sposób
dług Szpitala ma być spłacony i kiedy ma być przeprowadzony remont mostu w
Lubostroniu?
Radny Powiatu Stanisław Pogiel odpowiedział, że są szansę na spłacenie długu Szpitala.
Przepisy pozwalają na podjęcie decyzji o oddłużeniu. W tej sprawie Starostwo
przygotowało pełną dokumentację. Zwracając się do Radnego Andrzeja Hłonda, a
jednocześnie Sekretarza Powiatu liczy na dobrą współpracę, dodając „ jak do tej pory".
Wyraził uznanie za dobrą pracę i kompetencje Sekretarza Powiatu.
Starostwo posiada pozwolenie na przebudowę mostu w Lubostroniu Realizację planuje
się w 2012 rok.
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Radny Andrzej Hłond powiedział, że w dniu 04 grudnia 2009 r. Starostwo złożyło wniosek
o spłatę długu Szpitala. Wniosek wymaga pewnych zmian i poprawek, które na bieżąco
są uzupełnianie. Ma nadzieję, że w najbliższym czasie można będzie podjąć ostateczną
decyzję w tej sprawie.
Poinformował, że Radny Powiatu Stanisław Pogiel pełni funkcję Przewodniczącego
Komisji Gospodarki Przestrzennej i Infrastruktury Rady Powiatu w Żninie, a więc między
innymi do Komisji należy sprawa utrzymania dróg powiatowych.
Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa Paliwoda stwierdziła, że drogi powiatowe
wymagają remontu, a więc Radny Powiatu Stanisław Pogiel jest jak najbardziej
kompetentny w tych sprawach.
B. Wolne głosy i wnioski.
Przewodnicząca Rady Teresa Paliwoda przypomniała:
- o złożeniu oświadczeń majątkowych przez radnych,
- przygotowaniu planów pracy Komisji na 2011 rok,
- pełnieniu dyżuru radnego.
Złożyła wszystkim obecnym życzenia noworoczne, wzajemnego zrozumienia
między radnymi a pracownikami samorządowymi oraz owocnej współpracy z
mieszkańcami w 2011 roku.
10. Zamknięcie obrad
Wobec wyczerpania się porządku obrad, Przewodnicząca Rady Miejskiej Teresa
Paliwoda ogłosiła zakończenie obrad III sesji Rady Miejskiej w Łabiszynie.

Protokółowała
PRZEWODNICZĄCY

Ewa Gołata

Teresa
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